
 

 

 

 

       
PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

w dniu 27 marca 2018 r. 
            ul. Zacisze 5, sala 180 
           rozpoczęcie posiedzenia o godz. 11:00 
 

 
 
 

OBSZAR P. JACKA KRUPY – MARSZAŁKA WM 
 

 
1. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 

Województwa Małopolskiego za 2017 r. 
(Pkt. 1-3 ref. P. M. Tylek - Skarbnik WM) godz. 11:00 
 

2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa 
Małopolskiego. 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 
rok w działach 010,150, 600, 630, 750, 758, 801, 851, 853, 926. 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie informacji o stanie mienia Województwa Małopolskiego. 
(Pkt. 4-7 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. SG) godz. 11:10 
 

5. Przyjęcie materiałów na XLVIII Sesję SWM w dn. 23 kwietnia br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/331/12 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
z Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o. 
umowy dzierżawy nieruchomości. 
 

6. Informacja w sprawie wystąpienia Prezydenta Miasta Krakowa Pana Jacka 
Majchrowskiego w sprawie nieruchomości położonej w Krakowie, przy ul. św. Anny 5. 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 
bezprzetargowym przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie 
w likwidacji pomieszczeń w budynkach położonych w Wadowicach, Tarnowie 
i Oświęcimiu. 
 
 
 
 
 
 



 

OBSZAR P. WOJCIECHA KOZAKA - WICEMARSZAŁKA WM 
 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Pani Rozalii Jurkowskiej 
prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Jurkowska Rozalia Firma Turystyczno 
– Usługowa „Jurkowski” Pensjonat***”Jurkowski”, dla Pensjonatu***”Jurkowski” 
w Ochotnicy Dolnej o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać  się 
turnusy rehabilitacyjne. 
(Pkt.8-15  ref. P. S. Grzesiak-Ambroży –  Dyr. PS) godz. 11:20 
 

9. Informacja dotycząca wniosku Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana 
Pawła II w Krakowie w sprawie zmian w statucie Szpitala w zakresie zmian kadrowych. 
 

10. Przyjęcie materiałów na XLVIII Sesję SWM w dn. 23 kwietnia br. (projekt do konsultacji): 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Krakowskiemu Szpitalowi 
Specjalistycznemu  
im. Jana Pawła II. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Małopolskiego w sprawie nadania statutu Krakowskiemu Szpitalowi 
Specjalistycznemu im. Jana Pawła II.  
 

12. Przyjęcie materiałów na XLVII Sesję SWM w dn. 23 kwietnia br. (projekt do konsultacji): 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Medycznemu „KOL-MED” 
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Tarnowie. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Małopolskiego w sprawie nadania statutu Centrum Medycznemu „KOL-
MED” Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Tarnowie. 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Małopolskiego 
sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2017 rok przez wojewódzkie 
podmioty lecznicze działające w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie. 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2018 dofinansowania ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących 
w dyspozycji Województwa Małopolskiego robót budowlanych w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących 
rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki 
tych obiektów. 
 
 

OBSZAR P. STANISŁAWA SORYSA – WICEMARSZAŁKA  WM 
 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 732/13 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Wytycznych Instytucji 
Zarządzającej MRPO w zakresie kontroli i monitorowania projektów. 

(Pkt.16-23 ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz.11:30 



 

 
17. Informacja dotycząca rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu 

nr RPMP.07.01.03-12-0557/16 pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1444K Uszew - Nowy 
Wiśnicz -  Nieznanowice w miejscowościach Uszew, Gmina Gnojnik i Poręba 
Spytkowska, Gmina Brzesko. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego 
nr 46/18 z dnia 11.01.2018 r. w sprawie powołania w zakresie funkcjonowania Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Małopolskim organu opiniodawczo-
doradczego, zwanego Małopolską Grupą Roboczą ds. KSOW. 
 

19. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 
podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.07.01.02-12-0755/17, 
pn.  „Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku od granicy miasta Krakowa do 
skrzyżowania z drogą wojewódzką w Balicach przy autostradzie A4 wraz z budową 
mostu na rz. Rudawa w Szczyglicach i oświetlenia - etap I” złożonego przez Powiat 
Krakowski w ramach naboru nr RPMP.07.01.02-IZ.00-12-121/16 Poddziałanie 7.1.2  
Drogi subregionalne – ZIT w ramach RPO WM. 
 

20. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 
podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.03.01-12-0465/16, 
pn. "Czarny Groń Arena-budowa infrastruktury i urządzeń rekreacyjno-turystycznych 
w oparciu o zasoby przyrodniczo-krajobrazowe w postaci międzypokoleniowego 
centrum sportów wodnych w gminie Andrychów" złożonego przez Czarny Groń Spółka 
z Ograniczoną Odpowiedzialnością w ramach naboru nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-060/16 
Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR w ramach RPO WM. 
 

21. Informacja w sprawie ponownego przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.01.01-12-
0090/16, pn. „Realizacja prac restauratorskich zabytkowego Pałacu Królewskiego 
w Łobzowie wraz z adaptacją do nowych funkcji poddasza wraz z przygotowaniem 
wystawy multimedialnej” złożonego przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza 
Kościuszki w ramach naboru nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-021/16 Poddziałanie 6.1.1 
Ochrona i opieka nad zabytkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM). 
 

22. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 
podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.03.03-12-0318/17, pn. „Loty 
widokowe paralotnią w otoczeniu Zbiornika Dobczyckiego” złożonego przez JAN 
RENTOWSKI GRINGOFLY w ramach naboru nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 
Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników 
wodnych w ramach RPO WM. 
 

23. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 
podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.03.01-12-0494/16, pn. "Nad 
Starosądeckim Stawem - budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Starym Sączu" 
złożonego przez Renatę Golonkę RE MAR w ramach naboru nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-
060/16 Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR w ramach 
RPO WM. 
 



 

 
 
 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 714/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów 
wyboru projektów w ramach 1. Osi priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Gospodarka wiedzy. 
(Pkt. 24-28 ref. P. J. Szymański – Dyr. ZPO) godz. 11:40 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 557/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów wyboru 
projektów w ramach 6. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Dziedzictwo regionalne. 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 558/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów wyboru 
projektów w ramach 7. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Infrastruktura transportowa. 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 927/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów wyboru 
projektów w ramach 12. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Infrastruktura społeczna. 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 890/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia propozycji wspólnych 
kryteriów wyboru projektów dla niektórych działań oraz poddziałań Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 obejmujących 
wsparcie dla projektu zintegrowanego dotyczącego tworzenia regionalnego centrum 
popularyzowania nauki i innowacji oraz zmiany Uchwały Nr 927/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji 
kryteriów wyboru projektów w ramach 12. Osi priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Infrastruktura 
społeczna. 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków 
o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach III Osi Priorytetowej 
„Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.4 „Rozwój i konkurencyjność Małopolskich 
MŚP”, Poddziałanie 3.4.3 „Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju”, Typ A „Wdrożenia 
wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na 
rynku nie dłużej niż 24 m-ce”. 

(Pkt. 29-31 ref. P. R. Solecki –  Dyr. MCP) godz. 11:50 
 
 
 
 



 

30. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków 
o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach III Osi Priorytetowej 
„Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.4 „Rozwój i konkurencyjność Małopolskich 
MŚP”, Poddziałanie 3.4.4 „Dotacje dla MŚP”, Typ A. „Wdrożenia wyników prac B+R, 
wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 
m-ce”. 
 
 

OBSZAR P. LESZKA ZEGZDY – CZŁONKA  ZWM 
 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-073/17 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014–2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.2 
Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja 
kryzysowa – SPR, Typ projektu A.  działania wspierające opiekunów nieformalnych 
osób niesamodzielnych, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności 
placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych. 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, 
a Wojewodą Małopolskim dotyczącej udzielenia dotacji z budżetu państwa na 
dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 
wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zabezpieczenia osuwiska 
w ciągu DW 965 w m. Laskowa Górna. 
(Pkt. 32-38 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 11:55 
 

33. Informacja w sprawie ogłoszenia Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach 
dla pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa 
Małopolskiego. 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia pomiędzy Województwem Małopolskim, 
a Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie, umowy w sprawie 
przystąpienia Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie do projektu 
„Małopolska Karta Aglomeracyjna – system zarządzania transportem zbiorowym 
w Województwie Małopolskim”. 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą 
Miastem Zakopane oraz Miastem i Gminą Nowy Targ, porozumień w sprawie 
przystąpienia ww. JST do projektu „Małopolska Karta Aglomeracyjna – system 
zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim”. 
 

36. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do dzierżawy i wynajmu nieruchomości 
będących we władaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. 
 

37. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem Małopolskim, 
a Starostą Chrzanowskim w ramach zadania p.n. „ Budowa tras rowerowych 
w Małopolsce – Zadanie nr 1. Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) – odcinek II: od gminy 
Brzeszcze do gminy Skawina”. 



 

 

38. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych pomiędzy Zarządem Województwa 
Małopolskiego, a Burmistrzem Miasta Trzebini w zakresie zagospodarowania 
i utrzymania wysepki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 791 na terenie Miasta Trzebinia. 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Towarzystwa Przyjaciół Bronowic 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt. 39-44 ref. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 12:05 

 
40. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ormiańskiego Towarzystwa 

Kulturalnego złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

41. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych 
LEGE ARTIS złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „Nadzieja Michałowic” 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

43. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Rozwoju Orawy 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

44. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Eliminacje 
Wojewódzkie 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego”, na podstawie oferty 
złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
tzw. małe granty. 
 

45. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas Maratonów Rowerowych 
Cyklokarpaty 2018. 
(Ref. P. D. Skotnicka – p.o. Dyr. TS) godz. 12:10 
 
 

OBSZAR P. GRZEGORZA LIPCA  – CZŁONKA ZWM 
 
 

46. Podjęcie postanowień w sprawie: 
― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „B”. 
― pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi 

krajowej nr 44 (ul. Krakowska) w km 106+495 – 106+835.80 polegająca na 
rozbudowie skrzyżowania DK nr 44 (klasy technicznej GP) z drogą gminną 
(obwodnica Skawiny klasy technicznej GP) w km 106+663 wraz z przebudową sieci: 



 

gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego, 
wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz budową sieci : kanalizacji deszczowej, 
kanału technologicznego”. 

― uzgodnienia projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: części działki ewidencyjne nr 119 
w Olszanie, część działki ewidencyjnej nr 709/3 w Brzeznej, działkę ewidencyjną 
262/2 w Brzeznej, część działki ewidencyjnej nr 178 w Chochorowicach, działki 
ewidencyjne nr 201 i 532 w Długołęce – Świerkli, część działek ewidencyjnych nr 13 
i 63/7 w Podegrodziu, część działki ewidencyjnej nr 178 Gostwicy, działka 
ewidencyjna 662/2 (po podziale 662/6) w Mokrej Wsi, działka ewidencyjna 372/3 w 
Podrzeczu, część działki ewidencyjnej 201 w Rogach, część działki ewidencyjnej 
421/3 w Naszacowicach. 

― uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej i ul. Stara Droga. 

― uzgodnienia projektu częściowej zmiany  studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Łabowa. 

(Ref. P. J. Czajer – Kier. Zespołu ds. Polityki Przestrzennej w PRIII) godz. 12:15 
 

47. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 


